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 :الحلقة الثانية من

 الحلبي من أشد الناس شهادة بالزور"

  "ومن أكثرهم وأشدهم وقوعاً في التناقضات المخزية

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

أيها احلليب املتعامل أقصر عما أنت عليه من الضالل والفنت، فلقد طالت حربك الظاملة 
ما باملساندة والتأييد املاكر ملن الباغية على املنهج السلفي وأهله، وامتدت طوال سنني، إ

 .استهدف املنهج السلفي وأصوله، حرباً على أهل السنة ودفاعاً عن أهل الضالل

 .وذلك أمر ظاهر واضح لكل سلفي نافذ البصرية

وإما من قبل نفسك املاكرة املرتبصة باملنهج السلفي وأهله، فلقد أّصلَت أصوالً تضرب املنهج 
 .السلفي يف الصميم

ال يقبل عندك تبديع أي ضال مهما بلغ من الضالل إال إذا قام اإلمجاع على تبديعه، ف -1
فلو بّدعه باألدلة والرباهني العشرات من أعالم السنة، فال جيوز على أصلك هذا أن يقبل 
هذا التبديع، فأي دفاع عن أهل الضالل يفوق هذا الدفاع املاكر؟، وأي حرب على أهل 

حربك؟، فأصلك يواجه أصول أهل السنة وما قاموا به من جهود  السنة وأصوهلم أشد من
 .للذب عن دين اهلل، وإدانة ألهل البدع والضالل من فجر التأريخ السلفي إىل يومنا هذا

ولقد شككَت يف أخبار الثقات، حىت أوصلك شيطانك إىل التشكيك يف أخبار  -2
للقرآن والسنة، ومضاد  ، وهذا التشكيك مضاد-صلى اهلل عليه وسلم-أصحاب حممد 

 .ملنهج السلف الصاحل األخيار، القائم على الكتاب والسنة
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وينعكس هذا التشكيك على ألوف األحاديث الصحيحة، اليت جاءت عن طريق الصحابة  
 .الكرام، وعن طريق احلفاظ الثقات األمناء

، "ال يلزمين" ، وأصل"ال يقنعين"ومل يكفك هذا التأصيل اهلدام حىت أيّدته بأصل  -4، 3
هذان األصالن املشتقان من منهج أعداء الرسل الكرام، الذين ال يقتنعون وال يلتزمون مبا 

 .-عليهم الصالة والسالم-أوحاه اهلل على رسله 

التحذير من "وقد أدانت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء علياً احلليب بأن كتابيه  -5 
 ":صيحة نذير"، و"فتنة التكفري

 .يدعوان إىل مذهب اإلرجاء -أ

أن احلليب بىن تأليفه على مذهب املرجئة البدعي الباطل الذين حيصرون الكفر بكفر  -ب
اجلحود والتكذيب واالستحالل القليب، وهذا خالف ما عليه أهل السنة واجلماعة من أن 

 .الكفر يكون باالعتقاد وبالقول وبالفعل وبالشك

 .ء وتقوله عليهم؛ كشيخ اإلسالم ابن تيمية وغريهحتريفه لكالم العلما -جـ

كما أن يف كتابه التهوين من احلكم بغري ما أنزل اهلل، بدعوى أن العناية بتحقيق التوحيد   -د
 .، وهذا غلط شنيع-الرافضة-يف هذه املسألة فيه مشاهبة للشيعة 

 أهنا ُوجد(  نذير صيحة)  الثانية الرسالة على وباالطالع: مث قالت اللجنة الدائمة -هـ
 .-كرُذ  كما وحاله -املذكور الكتاب يف ملا كمساند

 ملا تداوهلما؛ وال نشرمها وال طبعهما جيوز ال :الكتابني هذين أن ترى الدائمة اللجنة فإن هلذا 
 وخباصة املسلمني، ويف نفسه يف اهلل يتقي أن كاتبهما وننصح والتحريف، الباطل من فيهما

 .شباهبم
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احلليب بأن جيتهد يف حتصيل العلم الشرعي على أيدي العلماء املوثوق بعلمهم ونصحوا  -و
 .وحسن معتقدهم، وأن العلم أمانة ال جيوز نشره إال على وفق الكتاب والسنة

 الرجوع أن ومعلوموأن يُقِلع عن مثل هذه اآلراء واملسلك املزري يف حتريف كالم أهل العلم، 
 .للمسلم وشرف فضيلة احلق إىل

 (.هـ14/6/1421)بتأريخ ( 21512)نظر فتوى اللجنة الدائمة برقم ا

فلم يرفع رأسًا هبذا النقد وهذه النصائح من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء، واعترب 
 .نفسه عاملاً، وفتح مركزاً ملضاهاهتم يف املرجعية واإلفتاء

الباطلة املضادة للمنهج السلفي وذهب يتخبط يف الفنت واجلهاالت والضالالت والتأصيالت 
 فكيف لو رأت اللجنة الدائمة هذا الدمار؟؟وأصوله إىل يومنا هذا، 

 .نسأل اهلل العفو والعافية

أيها احلليب قادك الضالل إىل أن تصرِّح بأن اجلرح والتعديل ليس له أدلة من الكتاب  -6
 .والسنة، فيا له من ضالل بعيد وجهل عميق

 :بالبدهيات العقدية عند طالب العلم قوله ومن جهل احلليب -2

ْعرَِفة) :البخاري   اإلمام قال"
َ
 من صدرت إذا السلفي   يفهُمها فكيف ؛( الَقْلبِ  ِفعلُ  امل

 ".سلفي؟؟

ْعرَِفة:) يقول من قولَ -كتبه من مواضعَ  يف- تيمية ابن اإلسالم شيخ ذمّ " : مث قال احلليب
َ
 امل

 ...-لّفهم لفّ  ومن- املرجئة من- البدع أهل أقوال من أهنا -اهلل رمحه- وبنّي  ،( الَقْلبِ  ِفعلُ 

 :-وبيان تأصيل بعد-اهلل رمحه-قال
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 يف  َتْصِديق   مبَُجرَّدِ  ُمْؤِمًنا َيُكونُ  ال الرَُّجلَ  َأنَّ  يف  يـَُقولُ  َما َتَدبَـّرَ  َمنْ  َيْسرَتِيبُ  َفال:  َوبِاجلُْْمَلةِ "
 .َولَِرُسولِهِ  َلهُ  َوُمَعاَداته ِعَباَدتِهِ  َعنْ  َواْسِتْكَبارِهِ  لَِرُسولِهِ وَ  لِلَّهِ  بـُْغِضهِ  َمعَ  اْلَقْلبِ 

 اْلَمَقاالتِ  أَْهلُ  نـََقَلهُ  َكَما اإلميَانِ  يف  َداِخل   اْلَقْلبِ  َعَملَ  َأنَّ  َعَلى اْلُمْرِجَئةِ  مَجَاِهريُ  َكانَ  َوهِلََذا
ُهمْ  ُهمْ - َعنـْ  ": اْلَمَقاالتِ "  يف  ِكَتابِهِ  يف  قَالَ  فَِإنَّهُ  ؛ األْشَعرِي  : ِمنـْ

 : ِفْرَقةً  َعْشَرةَ  اثـَْنَتا َوُهمْ  ُهَو؟ َما اإلميَانِ  يف  اْلُمْرِجَئةُ  اْختَـَلفَ )

ُهمْ  -األوىَل  اْلِفْرَقةُ   َجاءَ  َما َوِِبَِميعِ  ، َوِبَرُسولِهِ  بِاَللَّهِ  اْلَمْعرَِفةُ  ُهوَ  بِاَللَّهِ  اإلميَانَ  َأنَّ  يـَْزُعُمونَ :  -ِمنـْ
 َواْلَمَحبَّةِ  بِاْلَقْلبِ  َواْْلُُضوعِ  بِاللَِّسانِ  اإلقـْرَارِ  ِمنْ  اْلَمْعرَِفةِ  ِسَوى َما َوَأنَّ  ، -فَقطْ - اللَّهِ  ِعْندِ  ِمنْ 
 .بِِإميَانِ  فـََلْيسَ  بِاجلََْوارِحِ  َواْلَعَملِ  َواْْلَْوفِ  هَلَُما َوالتـَّْعِظيمِ  َولَِرُسولِهِ  لِلَّهِ 

 ".-اهلل رمحه-قاله ما آخر إىل-،.... "ِبهِ  اجلَْْهلُ  ُهوَ  بِاَللَّهِ  اْلُكْفرَ  نَّ أَ  َوَزَعُموا

  

 :أقول

هل كالم اإلمام البخاري يتضّمن بغضه هلل ولرسوله واستكباره عن عبادته ومعاداته له  -أ
 ولرسوله حىت تستشهد هبذا الكالم عليه؟

 .نعوذ باهلل من اجلهل واهلوى

 وبنّي  ،!!؟"القلب فعل املعرفة: "يقول من اإلسالم شيخ فيها ذمَّ  يتال املواضع هي أين -ب
 .املرجئة البدع أهل أقوال من أهنا

 من وال قريب من البخاري كالم يتناول ال اإلسالم شيخ عن نقلَتهُ  الذي الكالم هذا -جـ 
 جئةاملر  اإلسالم شيخ يقصد إمنا البخاري، كالم مثل على الرد به يقصد أن وحاشاه بعيد،
 .اإلميان من األعمال تكون أن وينكرون ،"املعرفة هو اإلميان: "يقولون الذين
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 جناية: "وقد بّينُت ظلم احلليب لإلمام البخاري وكذبه على شيخ اإلسالم يف مقال مسيته
، فلريجع إىل هذا املقال من أراد أن "عليه وهتويشه -اهلل رمحه- البخاري اإلمام على احلليب

 .يب وهواه القاتليعرف جهل احلل

ولقد قاده تأصيله الباطل وهواه إىل الشهادة زوراً لرسالة تضّمنت وحدة األديان ومساواة  -8
إىل ضالالت أخرى، ذهَب يشهد هلا بوقاحة الضالني األفاكني بأهنا ...األديان وأخوة األديان

 .شارحة لإلسالم، ومتثل وسطية اإلسالم

هلا حىت من ألد أعداء اإلسالم احلاقدين عليه، وذهَب وهذه الشهادة أعتقد أنه ال نظري  
يتبجح هبذه الشهادة عالنية وبدون مباالة باإلسالم وباطالع اهلل عليه، وبشهادة أهل السنة 

 .والتوحيد عليه

وما كفته هذه الشهادة العدمية النظري، حىت ذهَب يشهد ملن أيدها من كل فرق  -9
ارج وغالة الصوفية، ذهَب يشهد هلم ويزكيهم بأهنم الضالل، وعلى رأسهم الروافض واْلو 

 .علماء ثقات

وما كفته هذه الطوام حىت ذهب يشهد ألهل املذاهب الثمانية، وعلى رأسهم الروافض  -11
، يف الوقت الذي (الغالة)واْلوارج وغالة الصوفية بأنه ال ميكن وصفهم بأهنم من املتطرفني 

 .وُيصر على ذلك، ويردده هو وحزبه يرمي فيه السلفيني بالغلو والتشدد،

وما كفاه هذا الضالل البعيد واإلفك املبني حىت ذهَب يدافع عن هذه الرسالة هو  -11
والغثاء اجلهلة املرتزقة من أتباعه، دفاعًا يتضّمن نصرة الضالل وخذالن التوحيد احلق والسنة 

 .ا هذا الضاللاملطهرة، ويتضّمن احلرب الشرسة على أهل السنة الذين استنكرو 

وأهله، لقد سلكَت يا حليب أنت وحزبك مسالك أشد أهل الضالل يف حرب املنهج السلفي 
 .حربك جداً، وبطرق ال ختطر على بال أعىت أهل الضالل بل زدَت عليهم، فلقد طالت
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فما تركتم سلفيًا يرفع رأسه بالسنة وينصرها ويذب عنها إال أهنتموه وشوهتموه ونفرمت الناس 
 .وأسقطتموه أنت وحزبكعنه 

وما تركتم وسيلة إجرامية تناهلا أيديكم إال استخدمتموها أسلحة فتاكة ضد املنهج السلفي 
 .وأصوله وأهله

وال أجد فرقاً بينكم وبني املاسون احملاربني لإلسالم باسم اإلسالم، بل لقد فقتموهم بالتأصيل 
 .اهلدام

ى مؤلفاته وأشرطته؛ ألهنا تدعو إىل التوحيد ولقد ركزمت أيها احلزب الظامل على ربيع وعل
والسنة، وتذب عنهما، فأوسعتم صاحبها ذمًا وتشويهاً، ال يلحقكم فيهما ألد خصوم 

 .اإلسالم والتوحيد والسنة

فهذا العمل اإلجرامي منكم يتضّمن املعارضة اْلطرية واإلسقاط اْلطري لشهادات أئمة 
 .-رحم اهلل اجلميع-اإلمام األلباين  اإلسالم لكتابات ربيع بأهنا حق، ومنهم

ويتضّمن الدفاع عن أهل الضالل وضالالهتم اليت تصدى هلا ربيع، فكشف عوارها وهتك 
 .أستارها

كل هذا منكم صد عن سبيل اهلل واحلق، وانتصار لسادتكم أهل البدع، الذين مولوكم   
 .وجندوكم هلذه احلرب، اليت يعجزون عن القيام هبا

إذا حتققت أهدافكم بإسقاط املنهج السلفي وأهله الداعني إليه : هذا السؤالوأنا أسألكم 
والذابني عنه ، فأي دين يتبعه الناس، وبأي الدعاة يثقون ويتبعون، أبدين وحدة األديان 
ومساواة األديان؟، وهل يثقون ويتبعون دعاهتما والذابني عنهما؟ أو بدين الروافض أو اْلوارج 

 .أجيبوا أيها اهلدامون للحق وأهلهأو غالة الصوفية، 

 .ال تنكروا هذه األمور الواضحة وضوح الشمس يف رابعة النهار وال ختفى إال على العميان
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 .ال تنكروا هذه األمور الثابتة ثبوت اجلبال

وال جيديكم شيئاً هذا اجلدال بالكذب والتكذيب، وال يغين عنكم شيئاً عند اهلل، الذي يعلم  
تفعلون وما تسرون وما تعلنون، كما ال خيفى على كل من عرف املنهج كل ما تقولون و 
 .السلفي وآمن به

ال ينفعكم عند اهلل إال أن تتوبوا إىل اهلل توبة نصوحًا من كل هذه الضالالت املهلكة باطناً 
 ينَ الَّذِ  ِإال: )وظاهراً، وتعلنوا هذه التوبة والرباءة من هذه الضالالت، وحتققوا قول اهلل تعاىل

 .، هذا وحده الذي ينفعكم عند اهلل، مث عند املؤمنني الصادقني الواعني(َوبـَيـَُّنوا َوَأْصَلُحوا تَابُوا

 َعاملِِ  ِإىَل  تـَُرد ونَ  مُثَّ )وأما ما عداه من التضليل واألكاذيب والتمويهات فلن تغين عنكم شيئاً، 
 (.تـَْعَمُلونَ  ُكْنُتمْ  مبَا فـَيـَُنبُِّئُكمْ  َوالشََّهاَدةِ  اْلَغْيبِ 

 

 :تكملة الرد على الحلبي في الحلقة األولى

 : (4ص) في الحلبي قال -عاشراً 

( هو) إثباته وبني إخوانيًّا، كان أنه ربيع الشَّيخ نفي بني)!(  التوفيق)!(  نستطع مل: نقول "
َدة قويَّة   بأدلَّة -سابًقا معنا مرَّ  كما- لذلك -بنفِسهِ -  :ِمنْ  -ُمتعدِّ

 .بشروط فقِبله املسلمني اإلخوان يف( الد خول) عليه ُعرض قد بأنه هتصرحي -1

 اإلخوان تنظيم) يف يسري كان وأنه املسلمني، اإلخوان( مع) كان بأنه تصرحيه -2
 (!!املسلمني
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 ألهنا ُمقصِّرًا؛ -إصالحهم بقصد-( اإلخوان مع بقائِه) مدة خالل كان بأنه تصرحيه -3
 السنوات تلك على الندم أشد ناِدم وأنه ،!(كاملة) خدمةً  لسلفيةا الدعوة خدمةِ  عن شغلْتهُ 

 (!!املسلمني اإلخوان بني) وهو حياته ِمن أضاعها اليت

 الواقعَ  أنَّ  مع- عاًما عشر ثالثة من قريًبا( املسلمني اإلخوان يف دخل) بأنه تصرحيه -4
 وظهر احنرافاهِتم، على صرواأ وَلما ،-!ذلك ِمن أكثر -(!هو) باعرتاِفه- دافع ِمن له ما الذي

 ،(اإلخوان يف) كان فهو ؛(منهم فخرج) ؛(فيهم) البقاءُ  له جيوز ال أنه رأى: منها املزيدُ  له
 (!!منهم خرج)و

« الظِّالل» قرأ فقد طويل، زمن منذ اإلخوان كتب بقراءة ابتُلي قد كان بأنه تصرحيه -5
 الصِّفات يف قطب سيِّد( أخطاء مُييِّز نأ يستطيع) كان -يقول كما- لكنه الثَّانوية يف وهو
- الثَّانوي يف وهو عرفها كلها ،)!!!!( واالقتصاديَّة السياسيَّة النَّواحي ويف الكونيَّة العلوم ويف
 !!!-العلميِّ  بُقصوره- آخر مقام   يف- اعرتاِفهِ  مع

 ".!!ُأخَرى ُمعِضَلة وهذه

 

 : أقول

 إنه قال فإن املصادر، من مصدر أي إىل إلَّ  نسبها اليت األقوال هذه يسند مل - أولً 
 .ثقة غري ألنه قوله يقبل فال مين، بنفسه مسعها

 أنين صراحة تفيد كلها بل ،إخوانياً  كنتُ  أنين يفيد ما األقوال هذه يف ليس -ثانياً 
 .يعرف ال مبا ويهرف مفلس، الرجل لكن اإلخوان، من كنتُ  ما

 . تصرحيه بكذا تصرحيه بكذا،: أكثر من قوله -ثالثاً 
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ويتخلل هذه التصرحيات ما يبني براءيت من منهج اإلخوان، ومنها أن ربيعًا اشرتط 
 :عليهم شروطاً، وهذه الشروط

 .أن يلتزموا منهج السلف -1

 .وأن يضعوا منهجاً لذلك، يربون عليه شباهبم -2

 .أن يطردوا أهل البدع من صفوفهم: ومنها -3

 . خيانة منههذه الشروط اليت حذفها احلليب

 .أن ربيعاً يف مدة بقائه فيهم يقصد إصالحهم: ومنها-4

 .ندم ربيع على تقصريه عن خدمة الدعوة السلفية خدمة كاملة: ومنها -5 

 ومن يّدعي أنه خدم الدعوة السلفية خدمة كاملة؟؟ 

ولو كان هذا الرجل يفقه لردعته هذه األمور عن إصراره الباطل على عد ربيع من  
 .اناإلخو 

ملاذا مل تذكر الشروط السلفية اليت اشرتطُتها عليهم؛ حىت يكون القارئ الفطن  -رابعاً 
 على بصرية من األمر؟ أليس هذا من اْليانة والكتمان للحق؟

ال شك أن القارئ الفطن إذا وقف على هذه الشروط القوية فال بد أن يدرك قوة 
 .الباطل والبغيمتسك مشرتطها باملنهج السلفي، وأن طعنك فيه من 

 : (5-4ص)في  الحلبي قال -الحادي عشر

 اإلسالم بأن يصدِّق بدأ أنه لدرجة! اإلخوان بكتابات منبهرًا كان بأنه تصرحيه -6"
 !اشرتاكي
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نبئةِ - التَّصرحيات هذه بني التوفيق كيفية الساعة حلدِّ  نعلم وال
ُ
 وبني ،-وطامَّات باليا عن امل

-الثَّانوية املرحلة يف وهو- والعقائدية واالقتصاديَّة السياسيَّة قطب دسيِّ  ألخطاء متييزَه ادِّعائه
!! 

 !الُعقدة؟ هلذه حل   على يدل نا فطن   ذكي   من فهل

 (!!السلفيَّة ُغالة) ِمن احلنفية، مقلِّدة طريقة على ولكنْ  سنجد؛ بُدَّ  ال

 لسباعيا مصطفى كتاب املسلمني اإلخوان بعض عند يقرأ كان بأنه تصرحيه -2
 !الكتاب هبذا تأثَّر وأنه! «االشرتاكيَّة»

 !!!كتبهم درَّس حىت املسلمني اإلخوان بطروحات اإلعجاب كثريَ  كان بأنه تصرحيه -8

 ِمنه غفلة حني على -وقتذاك- املسلمني من الكثري ضلَّل قد فإنه ربيع؛ للشيخ اغفر فاللهم
 !ومنهم

: نقول وال - وانتفاِعهِ  استفادتِهِ  يف -ًباسل- أثَّرت باإلخوان عالقته بأن تصرحيه -9
َعلِّمي، باز، وابن إبراهيم، بن حممد كالشَّيخ الكبار؛ السلفيني باملشايخ -!عالقاته

ُ
 وامل

 أو منهم، واالستفادة جمالستهم، على حيرص فلم ؛-وغريهم- محزة الرزاق وعبد واهلامشي،
 !!ميةالعل اإلجازات عنهم يأخذ أن عن فضاًل  دروسهم؛ حضور

 وبتأث ره! وِبُكتبهم باإلخوان السَّابقة عالقته من خلَّصه قد -تعاىل- اهلل بأن تصرحيه -11
 ."!!اشرتاكي اإلسالم أن بِفكرة

 

 :أقول
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 من نأمن ال فإنا األقوال، ههذ عنها نقلتَ  اليت راملصاد أو املصدر هات -1
 .اعاتكاخرت  من أمنن ال بل ،الكالم من ونقصانك وزياداتك حتريفاتك

 ال مبا هترف تأنف إخوانياً، كنتُ  أنينعين ما يدل على  هُ قلتَ نَ  ما كل يف ليس -2
 .، وهتول وتنفخ يف األباطيل اليت ترجف هبا وجتسمهاتعرف

لقد عرفُت كثريًا من ضالالت سيد قطب وأنا يف املرحلة الثانوية، مع قصوري  -3
 .العلمي

ا مل يقم به غريي من بيان ضالالت سيد مث ملا بلغُت مبلغًا من العلم، قمُت مب 
 .قطب الكثرية وضالالت اإلخوان، وال سيما أئمتهم

أما أنت فمع تعاملك فقد ظللَت إىل عهد قريب متأثرًا بسيد قطب وأسلوبه كما 
 .صّرحَت بذلك يف كتابك، وتدل الناس على ظالله وكالمه، فصرَت داعية إىل منهجه املدمر

أصول اإلخوان وضالالهتم، فانطلقَت منها إىل تأصيالت وإىل اآلن أنت متأثر ب 
أسوأ من أصوهلم، بل أنت متأثر بدعاة وحدة األديان وتزكيهم وتزكيها، وتدافع عن رسالة 
تضّمنتها أنت وحزبك انطالقًا من أصولك الباطلة واملدمرة اليت تدمر عقل ودين من يؤمن 

 .هبا

 :(5ص)في  الحلبي قال -الثاني عشر

 ".!وأفكارهم طروحاهِتم بعض( منهم) تلقَّن وأنه ،!(معهم) كان بأنه صرحيهت -11" 

 طروحاهتم ببعض تأثرتُ  وأنين ،الكالم هذا منه نقلتَ  الذي املصدر هات: أقول
العقائدي  الضالل طياهتا يف حتمل فكاراألو  الطروحات هذه كانت إذا سيما ال ،وأفكارهم
 .واملنهجي
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ما هو بريء منه، وحياربه أشد احلرب، يف الوقت  ومن العجائب أنك تلصق بربيع
 .الذي تتخبط فيه يف أوحال اإلخوان، وفيما هو شر منها مبراحل

 

 : (5ص)في  الحلبي قال -الثالث عشر

 ْلدمة قدَّموها اليت جهوَدهم وُشكره املسلمني، اإلخوان جلماعة مدحه -12"
 اجلماعةُ  هذه َصحََّحتْ  ولو! العقيدة جانب يف تقصريُهم هو!( الوحيد) عيَبهم وأن اإلسالم،
 (!!!األنبياء منهج على) -!حقًّا- لكانتْ  اجلانب هذا يف توج َهها

- السلفيَّة( ُفضالء) ِمن أحد   أيِّ  ِمن- ربيع الشَّيخ إليها ُيسبق مل( ُموازنة) من هَلا فيا... 
 .!"؟-هذا ُكلِّ  بعد- يقولوا أن وُمقلُِّدوه أتباعه عسى فما ؛-ِعلم وطلبةَ  ُعلماءَ 

يف هذا الكالم من اإلرجاف والتهويل ما ال يصدر إال ممن ال خيشى اهلل وال : أقول
 .يتقيه وال يستحي من العقالء

مث إنَّ يف هذا الكالم لدسًا بل خيانة، وذلك أنه مل ينقل كالمي بنصه، وال حىت 
 (:28-22ص)هذا الكتاب  طليعة يف مبعناه الصحيح، فلقد قلتُ 

 :أمهها من أمور، عدة املوضوع هذا الختيار الدافع فإن "

 السبل، هبا وتفرقت وغريها عقدية شىت مناح   يف اختلفت اإلسالمية األمة أنَّ : أوالً 
 كتاب إىل اْلالف قضايا يف االحتكام ولعدم التفرق هلذا نتيجة – الويالت من هبا زلـفن

 اْلالف نريان وتأجج صفوفهم متزق من اهلل إال وفداحته مداه يعلم ال ما – نبيهم وسّنة رهبم
 لبيضتهم واستباحتهم أوطاهنم على اإلسالم أعداء تغلب مث بينهم، فيما واْلصومات
 .واستذالهلم واستعبادهم



 13 

 إلصالح ومناهج، بطرق اإلسالمّية الساحة يف برزت فكريّة تيارات حدوث: ثانياً 
 .وإنقاذها األّمة حال

 .السياسي: منها

 .يالفكر : ومنها

 .الروحي: ومنها

 جيب الذي احلق اإلسالمي املنهج أنّه ممثلوه يّدعي التيارات هذه من واحد وكل
 .سواه األّمة ينقذ ال والذي اتّباعه

 وأمهها الواجبات أعظم من بواجب القيام إىل دفعتين أخر أسباب مع السببان هذان
 ال الـيت مزاياه وبيان ،والسّنة تابالك ضوء يف اهلل إىل الدعوة يف األنبياء منهج بيان وهو أال

 ويكسب اهلل، إىل يوصل الذي األوحد الطريق ألنّه وحده اتباعه ضرورة وبيان فيها، يشارك
 ".اآلخرة يف والسعادة الدنيا يف السيادة إىل واملوصل األمة إلنقاذ األوحد السبيل وهو رضاه

  (:44-44ص)ثم قلُت في  

 والطريق الصعب، املنهج هذا عن حييدون لدعاةا من كثرياً  ترى هذا أجل ومن "
 وسيواجه ،هءوأصدقا وأحبابه وأخاه وأباه أمه سيواجه يسلكه الذي الداعي ألن الوعر،
 هلا يتنكر وال مكانتها هلا اإلسالم من جوانب إىل حييدون وأذاه، وسخرياته وعداوته اجملتمع

 واألذى والسخرية والشدة ةالصعوب تلك فيها ليس اجلوانب هذه ولكن باهلل يؤمن من
 .اإلسالمية اجملتمعات يف خصوصاً 

 من هبالة وحييطوهنم الدعاة من اللون هذا حول يلتفون اإلسالمية األمة سواد فإن 
 فإهنم كراسيهم وهددوا للحكام تعرضوا إذا إال اللهم أذى وال سخرية ال والتكرمي التبجيل
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 هذا يف واحلكام عروشهم، وهتدد احلكام ئتناو  سياسية كأحزاب شدة بكل يقمعوهنم حينئذ
 . كافراً  وال مسلماً  وال محيماً  وال قريباً  حيابون ال الباب

 باسم أصواهتم رفعوا ومهما وطنطنوا شنشنوا مهما الدعاة هلؤالء نقول حال كل على
 الذي الالحب املستقيم وصراطه اهلل منهج عن خرجتم فإنكم أنفسكم على اربعوا: اإلسالم

 ومهما ،له الدين وإخالص اهلل توحيد إىل الدعوة يف وأتباعهم األنبياء مواكب هب مرت
 لناكبون، اهلل سنه الذي األنبياء  منهج عن فإنكم ؛اإلسالم باسم عقريتكم ورفعتم تفلسفتم

 الغاية قبل بالوسائل تتشاغلون فإنكم ؛ومنهجكم دعوتكم وجسمتم اجلهود من بذلتم ومهما
 الدعاة هؤالء ويل يا  بل حساهبا، على وضخمت بالغاية أضرت إذا لةالوسي جدوى أقل وما
 اهلل توحيد إىل الدعوة يف األنبياء منهج وحاربوا مناهج من ابتدعوه فيما املضي على أصروا إن

 ".األنبياء مبنهج واجلهالء البلهاء ألباب ختلب براقة شعارات حتت

هلم وألمثاهلم، تأمل أيها املنصف   فهل يف هذا الكالم مدح لإلخوان املسلمني أو ذم
 : كالمي جيداً ومنه قول

 أصواهتم رفعوا ومهما وطنطنوا شنشنوا مهما الدعاة هلؤالء نقول حال كل على "
 الالحب املستقيم وصراطه اهلل منهج عن خرجتم فإنكم أنفسكم على اربعوا: اإلسالم باسم
 ومهما له الدين وإخالص اهلل توحيد ىلإ الدعوة يف وأتباعهم األنبياء مواكب به مرت الذي

 لناكبون، اهلل سنه الذي األنبياء  منهج عن فإنكم اإلسالم باسم عقريتكم ورفعتم تفلسفتم
 الغاية قبل بالوسائل تتشاغلون فإنكم ومنهجكم دعوتكم وجسمتم اجلهود من بذلتم ومهما

 الدعاة هؤالء ويل يا  بل حساهبا، على وضخمت بالغاية أضرت إذا الوسيلة جدوى أقل وما
 اهلل توحيد إىل الدعوة يف األنبياء منهج وحاربوا مناهج من ابتدعوه فيما املضي على أصروا إن

 ".األنبياء مبنهج واجلهالء البلهاء ألباب ختلب براقة شعارات حتت



 15 

فهل ترى يف هذا الكالم مدحاً لإلخوان املسلمني وشكراً هلم، أو ذماً هلم وتبديعاً هلم 
ناهجهم، وأن مناهجهم حتارب منهج األنبياء، وأن هلم شعارات براقة ختلب ألباب البلهاء ومل

 واجلهالء مبنهج األنبياء؟

إنك أيها الرجل لتحارب وتشوه هبذا األسلوب كتابًا عظيمًا حوى منهج األنبياء 
 .وعقيدهتم بالكذب واْليانة والتحريف

واصلُت حريب  ،دهم ومناهجهمائعق لفساد الطليعة هذه يف بياين معمث إين 
أو عشره أنت  هذا مثلفعلَت  فهلملناهجهم السياسية والعقائدية واملنهجية إىل يومي هذا، 

 .وحزبك؟ بل ال جند من حزبك إال مساندهتم والذب عنهم، وأنت تساندهم

 األديان وأخوةاألديان  وحدة يؤيد ملن مدحك مثل هو هلمث ما تعريين  به ظلمًا 
 ؟األخرى والطوائف واْلوارج الروافض رؤوس من دياناأل وحرية

 وحدة تأييد عن لريجعوا وال ،األصلية ضالالهتم عن لريجعوامث ال تكتب شيئًا 
 .اخل...األديان

 أي ،التطرفمن  بريئون بأهنم وخوارج روافض من الضالة املذاهب ألهل شهدتَ مث 
، ومن  وأمواهلم دماءهم حونيويستب ،األمةالصحابة و  فيه رونكفِّ يُ  الذي غلوهم رغم ،الغلو

 .أعماهلم املدمرة ما هو مشاهد منهم اآلن يف سوريا والعراق واليمن

 (.َوُيْسأَُلونَ  َشَهاَدتـُُهمْ  َسُتْكَتبُ )

 :-رضي اهلل عنه–فيصدق عليك قول الصحايب اجلليل عبد اهلل بن مسعود 

 يـََرى اْلَفاِجرَ  َوِإنَّ  ،َعَلْيهِ  يـََقعَ  َأنْ  خَيَافُ  َجَبل   حَتْتَ  قَاِعد   َكأَنَّهُ  ُذنُوبَهُ  يـََرى اْلُمْؤِمنَ  ِإنَّ  "
، (6318)حديث " صحيح البخاري"، "َهَكَذا ِبهِ  فـََقالَ  أَْنِفهِ  َعَلى َمرَّ  َكُذبَاب   ُذنُوبَهُ 

 (.2492)حديث " جامع الرتمذي"، و(1/383" )مسند اإلمام أمحد"و
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 يف  أََدق   ِهيَ  أَْعَمااًل  لَتَـْعَمُلونَ  ِإنَُّكمْ  : "-هرضي اهلل عن-وقول الصحايب اجلليل أنس 
 "اْلُموِبَقاتِ  ِمنْ  -َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى- النَّيبِّ  َعْهدِ  َعَلى لَنَـُعد َها ُكنَّا ِإنْ  ،الشََّعرِ  ِمنْ  أَْعيُِنُكمْ 

 (.6492)حديث " بخاريصحيح ال"، "اْلُمْهِلَكاتِ  ِبَذِلكَ  يـَْعيِن  اللَّهِ  َعْبدقال أبو 

فكيف لو رأى هذان الصحابيان اجلليالن ما أنت فيه وحزبك من الضالالت 
 املوبقات، ماذا سيقوالن فيك أنت وحزبك الضال؟

 : (5ص)في  الحلبي قال -الرابع عشر

 ".!املسلمني اإلخوان مجاعة لنتاج الُكثر الُقراء ِمن بأنه إقراره -13"

 إينف شيئاً  سباقه من وال سياقه من حتذف ومل الكالم، هذا نقل يف صدقتَ  إن: أقول
 :أقول

 :هبا يعيب اليت القراءة هذه مثار الناس عرف قد

 عليه اهلل صلى- اهلل رسول أصحاب يف قطب سيد مطاعن" كتاب أمثرتْ  اوأهن -1
 ".-وسلم

 ".وفكره قطب سيد عقيدة على إسالمية أضواء"و -2

 ".القواصم من قطب سيد كتب يف مما العواصم"و -3

الضالة ومناهجهم  لعقائدهم وبياناً  املسلمني اإلخوان لرؤوسمرًا  نقداً  هذا ويتضّمن
 .الفاسدة

 ."القرآن يف الفين التصوير كتاب يف نظرات"و -4

 .مؤلفايت من السابع اجمللد انظر ،"والباطل احلق بني الفاصل احلد" -5
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 ".مجاعة واحدة ال مجاعات"و -6

، كالمها دحض  لضالالت وأباطيل عبد الرمحن " يز على الرد الوجيزالنصر العز "و -2
 .عبد اْلالق اإلخواين

 .، الذي طعن يف السنة وأهلها "كشف موقف الغزال"و -8

 ".منهج أهل السنة واجلماعة يف نقد الرجال والكتب والطوائف"و -9

ء وزيغ أهل احملجة البيضاء يف محاية السنة الغراء من زالت أهل األخطا" و -11
 ". األهواء

كالمها ردٌّ على دعاة اإلخوان املسلمني املوجبني للموازنات بني احلسنات والسيئات 
 .عند نقد أهل الضالالت

تقسيم احلديث إىل صحيح وحسن وضعيف بني واقع احملدثني ومغالطات "و -11
وان املسلمني،  ، رددُت به على أيب غدة وحممد عوامة، ومها كوثريان، ومن اإلخ"املتعصبني

 (. هـ1411)كتبته عام 

، ردٌّ على سلمان العودة الذي "أهل احلديث هم الطائفة املنصورة الناجية"و -12
 .اعترب اإلخوان املسلمني هم الطائفة املنصورة

 .، ردٌّ على سعود الفنيسان"حكم املظاهرات يف اإلسالم"و -13

تشويه منهج اإلمام مسلم يف  ثالثة ردود على املليباري ، الذي حاول جاهداً  -14
 .صحيحه، وهو من تالميذ الغزال، وكان يؤزه القطبيون

 فما هي مؤلفاتك وحزبك ضد اإلخوان؟
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 ،، وتأثرَت هبامنها قرأتَ  أو املسلمني، اإلخوان كتب قرأتَ  أنك أستبعد المث إين 
 .كتبه على الناس وتدل قطب، سيد بكتابات معجباً  وكنتَ 

 قطب سيد في األلباني اإلمام كلمة حق]، فقلَت يف كتابك اهبذ صّرحتَ  ولقد  
 : [42-91ص

 .نسبياً  حديث واآلخر جداً، قدمي أحدمها شخصياً؛ ل حدثا واقعيان موقفان))

-الكويتية( اجملتمع)نشرته جملَّة -رمحه اهلل-فمتعلِّق حبوار مع شيخنا األلباين :األول أما 
 ...اقبل أكثر من عشرين عامً -!اإلخوانيَّة

 ...وكان يتضمَّن عدة أسئلة عن سيد قطب، نقًدا لبعض أفكاره، وآرائه

هو -رمحه اهلل-أنَّ الذي أجرى هذا احلوار مع شيخنا-!الذي ال يكاد يعرف اليوم-والعجيب
قبل أن يصبح رأس الفرقة -!حيث كان إخوانيَّا يومذاك-(حممد سرور زين العابدين)
 !!!إلقامة دولة اإلسالم)!( من لندن )!( املنطلقة ! -املعروفة-يَّة، احلزبيَّة، التكفري (السروريَّة)

رحى أحزاهبم !( قطب)، و-مجيًعا-أفكار هؤالء!( سيِّد)على أنَّ -قطًعا-)!(وهذا يدل نا 
! ، فعنه يدافعون، ويف تلميع صورته يتماوتون-هذا-(سيِّد قطب: )، هو-كلِّها-(السياسية)

 !!!يعشعشون!( هتراث)وعلى !! ومنه يستمد ون

 !وراء ذلك؟-يف احلقيقة-فماذا
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أيَّام نشر ذلك -وإينِّ ألتذكَّر جيًِّدا!  (1)ال خيفى عليه ما هنالك-مرَّة أخرى-الذَّكي الزَّكي
! أينِّ كتبت ردًّا مطوَّال، بيَّنت فيه ما عملته أيديهم من حتريف، وتدليس، وتلبيس-احلوار

 !!وأرسلته إىل اجمللَّة املذكورة

فلم ينشروه، بل -تغمَّده اهلل برمحته-على شيخنا األلباين-كاماًل -قد قرأت ردِّي-قبلها-نتوك
 !!بأن يشريوا إليه)!( مَل يتكلَّفوا 

كتبه الدكتور عبد -آخر-بنشر رد  على شيخنا: تعص بهم، وحتز هبم-أكثر وأكثر-بل أكَّدوا
 !-غفر اهلل له-اهلل عزَّام

 !     تعص ب، ويقوِّل شيخنا ما مَل يقلهكمثلهم ينضح بال-أيًضا-وكان

 حيايت يف األوىل للمرة املأل على مكتوباً  ُأسطره – سراً  يكون يكاد وهو: الثاين املوقف وأما   
 ماضية قليلة سنوات إىل أنين وهو اإلخوة؛ من قليل لعدد مشافهة ذكرته قد كنتُ  وإنْ  –

 إىل وأُرشد ،"ظالله" على أدل   بل ه،وُأسلوب( قطب سيد)بـ جداً  عاطفياً  متأثراً  كنتُ 
 الغيورين اإلخوة بعض أوقفين أن إىل ،!!والكثري القليل يف املعاذير له وأتلمَّس ،"كالمه"

: قال حيث" 282ص وشخصيات كتب" كتابه يف قطب سيد كالم على خرياً، اهلل جزاهم
 وشراء والرشوة لنفاقوا واْلديعة والغش الكذب إىل( عمرو) وزميله معاوية يركن وحني"... 

 وإنه ويفشل، ينجحا أن عجب فال األسفل؛ الدرك هذا إىل يتدىل أن علي ميلك ال الذمم،
 ".جناح كل من أشرف لفشل

                                                           

عــــن الشــــروع يف -أو أعضــــاء احلــــزب اإلســــالمي-ال مندوحــــة للمســــلمني(: "3/1451" )ظاللــــه"ســــيِّد يف )يقــــول   - 1
 ("!!! يف بالدهم اليت يسكنوهنا)!( ، والسعي وراء تغيري نظم احلكم )!(بإحداث االنقالب املنشود )!( مهمَّتهم 

 (.هذا التعليق من احلليب) !!-أمجعني-، وجامع شتات أفكارهم-بيقني-نعم، هذا هو ُلب  دعوته
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 .األبرار اْللق أفاضل األخيار؛ للصحب النصرة ومحيةُ  الُكبَّار، احلق   غضبة جاءتين لقد فواهلل

 !هذا؟ يتكلَّم فعمَّن

 !.الفجِّ؟ الكالم هذا ثلم يقول حىت ذا هو وَمنْ 

 !لعاطفيت؟ وأنصاع طريف، وأغض   هواي، أفأُتابعُ 

 !باالقتناع؟ وأجدر باإلتباع، أحق   احلق أن أم

 .باهلل إال قوة وال حول وال واهلل، هذا هو

 ((.وانتقشت شوكة فكأهنا

 .انظر إىل هذا التقلب والتلون والتناقض: أقول  

نة يؤيد األلباين يف نقده لضالالت سيد قطب، ومنها فهو يف موقفه األول قبل عشرين س 
 .وحدة الوجود

مث نكص على عقبيه، فأصبح ولياً محيماً لسيد قطب متأثراً بأسلوبه، ويرشد إىل ظالله، ويدل 
" حق كلمة اإلمام األلباين يف سيد قطب: "الناس على كالمه إىل عهد قريب من تأليف كتابه

 (.هـ1426)ر صفر من عام ذلكم الكتاب الذي ألّفه يف شه

وكالم سيد قطب الذي حييل عليه احلليب ينطوي على وحدة الوجود اليت انتقده فيها العالمة 
-األلباين، وينطوي على تعطيل صفات اهلل، وعلى الطعن والسخرية بنيب اهلل وكليمه موسى 

حيث  -رضي اهلل عنه–، وعلى الطعن يف اْلليفة الراشد عثمان -عليه الصالة والسالم
إنه حتطمت أسس اإلسالم يف عهده، وحتطمت روح اإلسالم يف : أسقط خالفته، وقال فيه

عهده، وفّضل منهج الثوار عليه بقيادة ابن سبأ اليهودي، فّضل منهجهم على منهج عثمان 
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، إىل طعون أخرى يف هذا اْلليفة الراشد، والذين على عهده من الصحابة -رضي اهلل عنه-
 .والتابعني هلم بإحسان -رضي اهلل عنهم-كرام ال

وينطوي على االشرتاكية وعلى القول بأزلية الروح، وعلى التكفري للمسلمني من عهد علي  
 .إىل تأريخ وفاته -رضي اهلل عنهما-ومعاوية 

استمر احلليب متأثرًا بسيد قطب وداعية إىل كالمه إىل عهد قريب من تأليف كتابه املذكور 
 .آنفاً 

، ومل -رضي اهلل عنهما–مث غضب عليه أخريًا كما يزعم لطعنه يف معاوية وعمرو بن العاص 
وطعنه يف الصحابة، ومل يغضب  -عليه السالم–يغضب عليه بسبب طعنه يف نيب اهلل موسى 

 .عليه بسبب قوله باحللول ووحدة الوجود وتعطيل صفات اهلل

 .كفريمث غضب على سيد قطب يف قضية أخرى هي قضية الت

 .أما بقية ضالالته فلم حترك فيه ساكناً فيما أعلم 

معروف أن احلليب من تالميذ حممد إبراهيم شقرة، الزمه سنوات، وهو إخواين قطيب،  -2
، وحصل بينهما خالف، أعتقد أن أكثره كان -رمحه اهلل–الزمه إىل أن مات الشيخ األلباين 

 .شخصياً، ال من أجل عقيدة ومنهج السلف

 .عله بعد حنني طويل من احلليب عاد إىل شيخه اإلخواين القطيب وارمتى يف أحضانهمث ل

بل قبل هذا هو صديق محيم لتالميذ سيد قطب املنافحني عنه وعن اإلخوان املسلمني،  -3
وعلى رأسهم أبو احلسن املصري اإلخواين القطيب، الذي يستميت يف الدفاع عن أهل 

ملسلمون الذين يعتربهم ومجاعة التبليغ من أهل السنة، ورمى الضالل، وعلى رأسهم اإلخوان ا
الصحابة الكرام بالغثائية، فلو كنَت سلفيًا أو عندك سلفية، ولو ضعيفة، ملا اختذته صديقاً 
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محيمًا تشهد له زورًا بالسلفية، وتسري على أصوله الفاسدة، وال سيما املنهج الواسع األفيح 
 .الذي يسع األمة كلها

ذلك يف عدنان عرعور الذي يسانده احلليب من بداية فتنته عام ألف وأربعمائة  وقل مثل
 .وثالثة عشر إىل يومنا هذا

حيارب عدنان املنهج السلفي، ويؤصل أصواًل باطلة هلذه احلرب، إىل أن أوصله بغيه وضالله  
صارى إىل دعوة الناس عمومًا إىل وحدة األديان صراحة، ويصرِّح بأن متسك اليهود والن

 .بالتوراة واإلجنيل احملرفتني من التمسك حببل اهلل

 . وال يزال احلليب معه يسانده يف كل ضالل إىل يومنا هذا، ويّدعي أن عدنان سلفي

 .هذا مع مواالته جلمعية إحياء الرتاث وفروعها يف كل مكان

اهلل  ومواالته لعلي خشان وحممد عيد عباسي وأدعياء السلفية يف مصر، وكلهم قد كشف
 .حقيقتهم لكل سلفي صادق، كما كشف حقيقة احلليب

، أخرجه البخاري يف "َأَحبَّ  َمنْ  َمعَ  اْلَمْرءُ : "-صلى اهلل عليه وسلم-قال رسول اهلل 
 (.2641)حديث " صحيحه"، ومسلم يف (6169)حديث " صحيحه"

 مأحدك فلينظر خليله؛ دين على الرجل: "-صلى اهلل عليه وسلم-وقال رسول اهلل 
برقم " الصحيحة"، وحّسنه األلباين يف "حديث حسن غريب: "، قال الرتمذي"خيالل من

(922.) 

والنغماس احلليب وختبطه يف ظلمات البدع والتناقضات املهلكة ذهب يقذف  -4
غريه بالتناقض، وقد سبق ل بيان بعض تناقضاته املهلكة يف احللقة األوىل، فلريجع إليها من 

 .التناقضاتيريد أن يعرف هذه 



 23 

 :(2ص)في  قال الحلبي -الخامس عشر

-ربيع الشَّيخ إخوانية على الداللة يف يكفي تقدم ما كل يكون أن فإما: نقول " 
 اإلخوانيَّة عن خاص مفهوم له -اهلل حفظه- املدخلي ربيع الشَّيخ يكون أن أو!! -السابقة
! اجلماعة بِفكر واملتأثِّرين لتَّنظيما أعضاء وخمالطة! تنظيميًّا فيها الد خول: مفهوم عن خيتلف

 !!!أفكارهم ببعض التأثر أو

- املفهومُ  هذا يكون وسوف -!!آَخرَ  بعض بقاء مع- التَّناقض بعض ِمن خنرج ذلك فعند
م َمن)!(  كل على بالردِّ  كفياًل  -بـَْعدُ   بأنه -ُدعاهتا أو- السلفية الدعوة مشايخ من شيًخا اهتَّ

 اإلخوانيَّة مفهوم يف إدخاَله يوجب ال يُذكر سوف ما كل ألن!! اإخوانيًّ  كان أو! إخواين
- اإلخوانيَّة مفهوم يف -نفِسهِ - املدخليِّ  ربيع الشَّيخ إدخال يوجب مل أنه كما(! املدخليِّ )

 !؟)!!!( هذا بعد إخواين سيوجد فهل ؛-بسواء سواءً 

 !!((.كذبًا كفاك: -!!عمسمو  وصوت! مدلوع بلسانِ - لك سيقول الواقعَ  ولكنَّ ! ال طبًعا

 :نقول ألن -بقوة- يدفعنا الفقرة، هذه وختام: نقول

 السلفيَّة، العلمية التأصيالت عن بعيدةً  كانت واليت املدخلي ربيع للشيخ اإلخوانيَّة النشأة إن
 ."واملواقف واملسائل األصول يف واالضطراب اْللط الطبيعيَّة نتيجتها كانت

 

ى السفسطة واللدد يف اْلصومة، ورمي املسلم مبا هو هذا املقطع قائم عل: أقول
 .بريء منه

وقد صّرحُت غري مرة أنين ما قبلُت املشي مع اإلخوان إال لغرض نبيل هو إصالحهم،  
وبشروط وهي أن يربوا أتباعهم على املنهج السلفي، وأن يضعوا منهجًا سلفيًا لريبوا عليه 

هم، فقبلوا هذه الشروط، فوضعوا منهجًا سلفياً أتباعهم ، وأن يطردوا أهل البدع من صفوف
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فعاًل كما اشرتطُت عليهم، لكنهم مل يطبقوه، فظللُت أحل عليهم وأطالبهم ِبد بتطبيق هذا 
املنهج السلفي، وأتذكر اآلن أنين قد أخرجُت بعض الشباب من املنهج اإلخواين يف األيام 

 .اليت كنُت أطالبهم بتطبيق املنهج السلفي

هم هلل، وانطالقًا من املنهج السلفي الذي نشأُت عليه ومل أفارقه حلظة يف حيايت إىل مث تركت
 .يومنا هذا، فمن قال يفَّ غري هذا، فقد افرتى إمثاً عظيماً 

 .وال يعريين بعد هذه املواقف السلفية إال أفاك أثيم، شديد اللدد يف اْلصام 

 قلبه يف ما على اهلل ويشهد الدنيا حلياةا يف قوله يعجبك من الناس ومن: ) قال اهلل تعاىل
 حيب ال واهلل والنسل احلرث ويهلك فيها ليفسد األرض يف سعى توىل وإذا اْلصام ألد وهو

 (. الفساد

إين ما مشيُت معهم إال يف الوقت الذي كانوا ال يظهرون أصوهلم : وأقول اآلن
 .ك ألف حسابالفاسدة عندي، بل ال يظهروهنا عند غريي، ألهنم حيسبون لذل

يا حليب إن منهج اإلخوان وأذناهبم لضارب أطنابه يف منهجك ويف أعماق نفسك، 
فمواقفك ممن يدعو إىل وحدة األديان وأخوة األديان وحرية األديان، ومدحك ملن يؤيد 

 .وحدة األديان وهم من الروافض واْلوارج والصوفية إمنا ينبع من صميم منهج اإلخوان

املنهج الواسع األفيح الذي يسع أهل السنة واألمة  "يت تسري عليها مثل وأصولك الفاسدة ال
إمنا هو توسع يف منهج اإلخوان " ال يلزمين"، و "ال يقنعين"، و "نصحح وال جنرح"، و"كلها

 .ودعم له

وحماربتك الشرسة للسلفيني إمنا استقيَتها من منهج اإلخوان، وزدَت عليهم بأشياء رديئة رمبا 
 .هلممل ختطر ببا
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حماربتك ألصول اجلرح والتعديل، واشرتاطك اإلمجاع لقبول التبديع، واشرتاطك التثّبت : منها
من أخبار الثقات والتشكيك فيها، بل وصل بك اهلوى إىل أن تشكك يف أخبار الصحابة 

 .الكرام

 .وأعتقد أن كثرياً من اإلخوان ال يلحقونك يف هذه الضالالت والفنت

ن هذه الكوارث اليت تغلغلت يف أعماق نفسك ويف منهجك، هات فهات كارثة واحدة م 
 .واحدة منها يف منهج ربيع

 .إنك لرتمي غريك مبا فيك من الضالل واألدواء

إن منهجك هذا الذي تُعريِّ به ربيعاً ليتناول كثرياً من أعالم اإلسالم كاإلمام ابن تيمية، الذي 
اهلل بإحلاد ابن عريب، فحاربه وعقيدته ومنهجه  صرّح بأنه كان خمدوعًا بابن عريب، مث بّصره

حماربة شديدة ال هوادة فيها، ومل يعريه هبذا االخنداع السابق أعىت أهل البدع، فهل تعريه هبذا؟ 
 .إن منهجك األرعن ليقتضي ذلك

وكاإلمام ابن القيم الذي كان خمدوعًا بالصوفية، فأنقذه اهلل بشيخ اإلسالم، فحارهبم وسائر  
 .لبدع أشد احلربأهل ا

وكمحمد بن حامد الفقي الذي كان على عقيدة األزهر، فأنقذه اهلل مبؤلفات شيخ اإلسالم 
 .ابن تيمية

وكالشيخ حممد خليل هراس الذي كان على طريقة األزهريني ومنهجهم، فأنقذه اهلل بكتب 
 .شيخ اإلسالم ابن تيمية

 .وان املسلمني مث تركهم هللومشى الشيخ حممد بن عبد الوهاب البناء مدة مع اإلخ
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والعالمة األلباين نشأ يف كنف األحناف، وعلى رأسهم والده، ومنهجك الفاجر يقتضي 
 .تعيريهم مباضيهم

الذين أنقذهم  -صلى اهلل عليه وسلم-بل إن منهجك هذا الفاسد ليتناول أصحاب حممد 
 .ورسالته -صلى اهلل عليه وسلم-اهلل مبحمد 

ساد أصولك ومنهجك، فيواجهونك مبا تستحق من الطعن الشديد، جيب أن يدرك الناس ف
 .والتحذير من ضالالتك وضالالت حزبك

لقد جاهد ربيع اإلخوان جهادًا ال هوادة فيه، يف دروسه وحماضراته ومؤلفاته، وحاربوه أشد 
إىل يومنا هذا، يف دروسهم ومؤلفاهتم ونشراهتم، فهل جيوز ملسلم ( هـ1416)احلرب من عام 

 اقل بعد هذا أن ينسب ربيعاً إىل اإلخوان املسلمني؟ع

 (.12-16ص)وقد أسلفُت ذكر مؤلفايت يف  

هذا ومعلوم أن اإلخوان املسلمني هم الذين قاموا بنشر كتب سيد قطب يف شىت البلدان، 
 .ومنها بالد احلرمني

ت سيد فردودي على سيد قطب ردود عليهم، ولذا حاربوين أشد احلرب؛ ألين رددُت ضالال
 .قطب الذي به ضللوا كثرياً من الناس بسبب نشرهم لكتبه، وبسبب متجيدهم له

ضالالت ألئمتهم، كالبنا والغزال واملودودي وعبدالرمحن  -عالوة على ما مضى-مث رددُت  
 .من هذا الرد( 12-16ص)عبد اْلالق ، انظر 

 .وعلى القطبيني، مثل سفر وسلمان 
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داد ما يقرب من ثالثة عقود، يف دروسي وتوجيهايت، وحياربين مث ال أزال أنتقدهم على امت
اإلخوان والقطبيون حربًا شديدة باألكاذيب والتهم الباطلة، وال يفوق هذه احلرب إال حرب 

 .احلليب وحزبه

 :(2ص)في  قال الحلبي -السادس عشر  

 إثبات يف املدخلي ربيع الشَّيخ تناُقضات إن:  قلنا لو النجعة نبعد وال:  ونقول " 
 ذلك على ولنمثل وطمَّت، عمَّت قد آخر جملس يف هَلا ونفيه وجملس، موطن يف الوقائع
 :-ماتقدَّم على زيادة- مبثالني

 جمازفات يف مبا التنكيل» رسالة يف -عاًما عشرين قبل- احلداد حممود قول: األول املثال
 الناس؛ من ثالثة على رتكيزبال اشتهر»(: 1 ص) يف املدخلي قال: )«األباطيل من املدخلي
 .«يبدعهم

 : قلت

 !؟(األئمة من) أو( العلماء من: )تقل ومل ،(الناس من: )قلت ملاذا -1

 . «حنيفة أيب يف كما جهرًا؛ وتنصلت سرًّا، بعضهم يف شاركتين قد -2

 يف نهولك األلباين، الشَّيخ على يردَّ  أن بالسرِّ  يأمره كان أنه: ربيع الشَّيخ عن -أيًضا- وقال
 األلباين شريط على بالردِّ  إيَّاي؛ وصيَته أشعتُ  وما»: قوله يف كما!! ذلك يُنكر كان العلن

 الردَّ  يطلب ِسر   وجه: بوجَهني فصار! الردِّ  عدمَ [ ربيع الشَّيخ يعين] اجملازف مين طلب ملا إال
 ! الردَّ  مينع َعلن ووجه[! ربيع الشَّيخ يعين] اجملازف اسم ذِكر دون[ األلباين الشَّيخ على]

 وغري «سلفيته من أقوى سلفيتنا»: العلم مسوه شريط يف شيخه يف يطعنُ  اجملازف أن على
 يعين( املسألة هذه عن يسألين اإلخوة بعض كان: )فقال بكذبه؛ اجملازف واعرتف. ذلك

 ."«(!احلدَّاد كذب: فأقول) بالردِّ  إيَّاي وصيته
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 ".وطمَّت عمَّت قد : "بيعقوله عّما يّدعي من تناقضات ر : أقول

 .من أشد أنواع الكذب والفجور يف اْلصومة

وهلذا مل يستطع أن ميثل إال مبثالني، أحدمها عن احلداد اْلصم اللدود الذي أبطلُت دعاواه 
، فال ُيصدِّق هذا احلداد إال أمثاله ومن هو أسوأ منه، ومنهم "جمازفات احلداد"يف كتايب 

 .احلليب

لبُت من احلداد رداً على األلباين، فعلى فرض صحة ذلك، فالرد على األلباين وال أذكر أنين ط
 .وغريه من العلماء ليس حبرام؛ إذا كان بأدب أهل العلم األفاضل النبالء

على هذا الوجه، وعلى   -رمحه اهلل–فإن صحت دعوى احلداد فأنا أردُت بالرد على األلباين 
د ووقاحته يف الرد على األلباين وغريه أنكرُت عليه، بل كل حال فأنا ملا رأيُت ظلم هذا احلدا
الذي بّينُت فيه تعديه على العلماء " جمازفات احلداد"تصديُت للرد على ظلمه يف كتايب 

الكبار، ومنهم شيخ اإلسالم ابن تيمية، فكيف خُيفي احلليب هذا؟، وهل يوجد أحد عنده 
إن الطيور على أشكاهلا "وذ باهلل من اْلذالن، احرتام للحق وأهله حيتج مبثل هذا احلداد؟، نع

 ".تقع

 .فال يتعلق بكالم احلداد ويعده من التناقض إال فاجر بعيد عن العدل وعن منهج السلف

، يستغرق أربعمائة صحيفة، مأل هذا الكتاب "اْلميس: "وهذا احلداد أّلَف كتاباً، مساه
 .باألكاذيب والظلم

 .، فليعلن احلليب تصديقه فيما طعن به يف األلباينفإذا كان عند احلليب ثقة صادقاً 

وباملناسبة أذكر أنين أطلعُت احلليب على هذا الكتاب، وطلبُت منه أن يردَّ عليه، فلم أَر ومل 
أمسع بأي رد على هذا احلداد وكتابه، وللحداد أتباع من أشرس الناس يف حرب السلفيني، 
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ء، بل بالتجهم، ومل أَر أي دفاع من احلليب وحزبه عن وال سيما األلباين، فهم يتهمونه باإلرجا
 .األلباين، وال أستبعد أن هناك عالقة خفية بني احلليب وبني هؤالء احلدادية

 

في تعداد ما يزعمه من تناقضاتي، ويحمل كالمي ما ل  الحلبي ثم استمر 
 :يحتمل، إلى أن وصل إلى قوله

 أنه املدخلي؛ ربيع للشيخ وقعت مشاهبة ةأمثل من التأرخيني هذين بني وكم: نقول " 
؛ جملس يف قواًل  قال  ْلرجنا ذلك حُنصي ذهبنا ولو وكذَّبه، أنكرهُ  عنه وانتشر شاع فلما خاص 

 ؟ ؟ ؟) أنه ُحكمه لكان والتعديل اجلرح ميزان على صاحُبها ُعرض لو واليت األمثلة، بعشراتِ 
 . "(؟

ليب على ربيع بأنه متناقض، وانظر هذا اإلفك يف لقد تبنّي للعاقل بطالن دعاوى احل: أقول
 ".املدخلي ربيع للشيخ وقعت مشاهبة أمثلة من التأرخيني هذين بنيوكم  : "قوله

 ".اخل....األمثلة بعشراتِ  ْلرجنا ذلك حُنصي ذهبنا ولو : "إىل قوله

ه إىل ربيع أنك إن هذا القول ملن أراجيف األفاكني املبطلني، وقد تبنّي للعاقل مما نسبت: أقول
من أهل الغل واحلقد األعمى، ومن أصحاب الدعاوى واألراجيف الباطلة، فأنت جتعل من 

 .احلبة جبالً، وإن كانت تلك احلبة من األكاذيب

 .وقد أتعبت نفسك وأتباعك باستقصاء ما تّدعون أنه تناقض فما خرجتم إال باألباطيل

 عن أهل الضالل مبا فيهم دعاة وحدة وكل هذا منك انتقام لنفسك وإلخوانك املدافعني
 .األديان واملدافعني عنها، وقد تبنّي لكل سلفي منصف حالك وحاهلم



 31 

ولو فرضنا أن عند ربيع تناقضات فإهنا لتتضاءل أمام تناقض واحد من تناقضاتك الواضحة  
ارج املعروفة اليت منها مدحك ملن يدعو إىل وحدة األديان وملن يؤيدها من الروافض واْلو 

 .وغريهم من أهل الضالل

 :(42/544" )مجموع الفتاوى"في  -رحمه اهلل–ولقد قال شيخ اإلسالم 

 اتِـَّباعَ  َسوَّغَ  َمنْ  َأنَّ  اْلُمْسِلِمنيَ  مجَِيعِ  َوبِاتِـَّفاقِ  اْلُمْسِلِمنيَ  ِدينِ  ِمنْ  بِااِلْضِطرَارِ  َوَمْعُلوم  "
ْساَلمِ  ِدينِ  َغرْيِ   َوُهوَ  ،َكاِفر   فـَُهوَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى حُمَمَّد   َشرِيَعةِ  َغرْيِ  َعةَشرِي اتِـَّباعَ  َأوْ  ،اإْلِ

 َيْكُفُرونَ  الَِّذينَ  إنَّ  ): تـََعاىَل  قَالَ  َكَما اْلِكَتابِ  بِبَـْعضِ  وََكَفرَ  اْلِكَتابِ  بِبَـْعضِ  آَمنَ  َمنْ  َكُكْفرِ 
 َويُرِيُدونَ  بِبَـْعض   َوَنْكُفرُ  بِبَـْعض   نـُْؤِمنُ  َويـَُقوُلونَ  َوُرُسِلهِ  اللَّهِ  بـَنْيَ  وايـَُفرِّقُ  َأنْ  َويُرِيُدونَ  َوُرُسِلهِ  بِاللَّهِ 

 َواْليَـُهودُ . (ُمِهيًنا َعَذابًا لِْلَكاِفرِينَ  َوأَْعَتْدنَا َحقًّا اْلَكاِفُرونَ  ُهمُ  أُولَِئكَ  َسِبياًل  َذِلكَ  بـَنْيَ  يـَتَِّخُذوا َأنْ 
 َوَمنْ .  بِبَـْعضِ  َوَيْكُفُرونَ  بِبَـْعضِ  يـُْؤِمُنونَ  اْلُمتَـَفْلِسَفةُ  وََكَذِلكَ  ،َذِلكَ  يف  َداِخُلونَ  َوالنََّصاَرى
 . "َوْجَهنْيِ  ِمنْ  ُكْفرُهُ  يـَبـَْقى َوالنََّصاَرى اْليَـُهودِ  ِمنْ  تـََفْلَسفَ 

 .فهذا حكم أهل اجلرح والتعديل على من يسوغ ذلك 

   

 :(2-7ص)في  قال الحلبي -السابع عشر

 غالبها جيد: -أعاله سبق ما ومنها- املدخلي ربيع الشَّيخ تناقضات يف املتأمِّل إن: ثالثًا " 
 جاء

 .عليه والتشنيع املخالف على الرد سياق يف إمَّا* 

 :فهو متَِّهمِّيه؛ ضد نفسه عن الدِّفاع سياق يف أو* 
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 واليت( التَّجرح غالة) هجِلمن التَّأصيل إىل به أفضت اليت أصوَله اعتمد: يُهاجم أن أراد إذا •
 (.التَّمييع) منهج إىل املعتِدلني( هو) ينسب أن إىل به أفضت

 َنَسَبهُ  وهلذا املتوسطة، املعتدلة التأصيالتِ  يُقرِّر فنراهُ : الدِّفاع معرض يف كان لو أما •
 (!التَّمييع) منهج إىل!( الغالة)

 أظهر -والذم القدح موجب فيهم قام ولو- ُموافقيه بعض على يُثين أن أراد إذا وكذلك
 . مبقتضاها وعَذرهم املعتدلة، التأصيالتِ 

 املتشدِّدة التأصيالت مبقتضى عاملهم: -معه اْلالف وقوع بعد- فيهم يطعنَ  أن أراد إذا مث
 (.لسنوات عليهم يصرب كان) بأنه -فيهم السابق قدحه لعدم- وتعلَّل الغالية،

ا وهذا - وبُعده له، إحكامه وعدم التَّأصيل، يف املدخلي ربيع يخالشَّ  ضعف على يدلِّل إمنَّ
 .األصول هذه تطبيق يف الر سوخ عن -كذلك

 ما على بناءً - األصل يـَُغيـِّرُ  وال فروعه، مجيع يف األصل يُطَرِّدُ  الذي هو العلم يف فالراسخ
 .-فرع من له يعرض

 "..... إىل ينبهنا وهذا

 

 : أقول

 .كاذيب العظيمة اليت ال أساس هلاإن كالمك هذا كله من األ -1

وكتابايت ليس فيها هجوم على أحد، وإمنا هي ردود على ضالالت وطامات تصدر 
 .من أناس  أهل أهواء وبدع، يدافعون فيها عن أهل الضالل، ويطعنون يف أهل السنة حقاً 
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هات أصول ربيع اليت خالف فيها أصول السلف، وهات العلماء الذين  -2
 .اً وبغياً هبذه األصولهامجتهم ظلم

أما أنا فقد بّينُت أصولك الضالة اليت هتدم أصول أهل السنة؛ تلك األصول اليت  
 .أنشأهتا للدفاع عن أهل الضالل

إن لك سلفًا يف األراجيف على أهل السنة واحلق، فكم وكم افرتى الروافض  -3
 .يهم، وما رأينا لك أي رد عل-صلى اهلل عليه وسلم-على أصحاب حممد 

وكم افرتى اْلوارج على علي وعثمان وكثري من الصحابة، وما نراك حركَت ضدهم أي 
 .ساكن

وكم افرتى الروافض والصوفية على شيخ اإلسالم ابن تيمية وأصوله ومنهجه، وما نراك حترك 
 .ضدهم أي ساكن

ي ساكن وكم افرتى الروافض والصوفية على اإلمام حممد بن عبد الوهاب، وما رأيناك حترك أ
 .ضدهم

 .وكم افرتى احلدادية على العالمة األلباين، وما نراك ترد عليهم

 .فهؤالء هم أسالفك يف الطعون الفاجرة واالفرتاءات الظاملة

مث كم افرتى حزبك من السابقني والالحقني على ربيع، وما نراك إال مؤيدًا هلم،  -4
 .وألصوهلم الباطلة، وليس هذا بغريب منك

هذه املواقف منك من أوضح األدلة على أنك من أهل الضالل؟، ال غرية  مث أليست -5
 .لك على الصحابة وأئمة السنة وال على منهجهم
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وإمنا غريتك على أهل الضالل ومناهجهم، تؤيدهم وتتوالهم وتدافع عنهم وعن 
ضالالهتم، وتصب جام غضبك على من يدفع ضالهلم وفتنهم عن اإلسالم وأهله، وترميه 

دد وتصف األصول السلفية اليت يسري عليها بالبطالن، فيا له من هدم للحق، ويا له بالتش
 .من ضالل وحرب على منهج السلف وأصوله باألكاذيب واألصول اهلدامة

لقد أيدَّ أهل العلم واحلق والدين وهم كثر، وعلى رأسهم أئمة اإلسالم والسنة كتابات  -6
 وأهل الضالل، ربيع، وهذا أمر واضح يعلمه أهل احلق 

فقدحك وأمثالك ولو كانوا ملء األرض يف كتابات ربيع ومقاالته من أكرب الشواهد على 
بغيكم وفجوركم وخمالفتكم ملنهج السلف وعلمائه، وهو من جنس قدح الروافض وغالة 
الصوفية يف احلق ومحلته، قوامه احلقد والكذب واملناهج الباطلة واألصول الفاسدة واألغراض 

 .ئةالدني

 .وال يستغرب أن ُيصدِّق بعُض الفجار أو املغفلني أقوالك وطعونك الباطلة

 .فهناك َمْن ُيصدِّق الروافض وغالة الصوفية ودعاة وحدة الوجود ودعاة وحدة األديان

أنا واحلمد هلل أسري على منهج القرآن والسنة يف الثناء باحلق على من يستحق الثناء، ويف  -2
 .الرد على املخالفني

 :-فقولك بتناقضايت يف هذين اجملالني إمنا تريد به الطعن يف

 .نقدي لإلخوان املسلمني، وعلى رأسهم سيد قطب -أ

 .ونقدي لتالميذ سيد قطب السائرين على منهجه التكفريي واملدافعني عنه -ب

 .ونقدي للصوفية وعلى رأسهم التيجانية وشيخهم -جـ

 .والكليين ونقدي للروافض، وعلى رأسهم القمي -د
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فحربك هذه الطويلة األمد على أهل احلق، ودفاعك عن الباطل وأهله، وتشويهك  -هـ
ملؤلفايت القائمة على احلق وعلى هدي الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصاحل وعقيدهتم 

 .وأصوهلم

 .كل ذلك من أوضح األدلة على أنك من أهل الفنت والبغي والشغب بالباطل

ه ملن أشد أنواع العداوة للحق، ومن أشد أنواع الصدِّ عن سبيل اهلل، إن أعمالك هذ -و
 .وتبغوهنا أنت وأمثالك عوجاً 

 .وقد تركُت بقية تشويهات هذا املبطل الباطلة املخرتعة، لتفاهتها وهتافتها

ألن بعض ما أسلفُتُه يكفي الشرفاء يف معرفة هذا الرجل وحزبه، ومعرفة أراجيفه وأباطيله، 
 .ألّد أعداء املنهج السلفي وأهلهوأنه من 

وإنَّ تلبسه بالسلفية إمنا هو ليتمكن من حرب السلفية وأهلها، وله نظراء يف تأريخ اإلسالم  
من السابقني والالحقني، وجند اهلل يعرفون غور هذه األمناط، فيكشفون عوارهم ويهتكون 

 .أستارهم

 .واهلل ينصر من ينصره

 احلق على ظاهرين أميت من طائفة تزال ال : "- عليه وسلمصلى اهلل-يقول الرسول الكرمي  
 ".كذلك وهم اهلل أمر يأيت حىت خذهلم من يضرهم ال

 َمنْ  َسَننَ  لََتتَِّبُعنَّ  : "يف خمالفي هذه الطائفة من أهل الضالل -صلى اهلل عليه وسلم-ويقول 
َلُكمْ  رًا قـَبـْ  اللَّهِ  َرُسولَ  يَا :قـُْلَنا .َلَسَلْكُتُموهُ  َضب   ُجْحرَ  َسَلُكوا َلوْ  َحىتَّ  ،ِبِذرَاع   َوِذرَاًعا ِبِشرْب   ِشبـْ
  ".؟َفَمنْ  :قَالَ  ؟،َوالنََّصاَرى اْليَـُهودَ 
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 :وأخيراً أقول

لقد رددُت يف حياة العلماء وال سيما الكبار على من هم أقل منك ومن حزبك 
 .-رمحه اهلل–ضالالً وفتناً، فأيدوا كتابايت، وال سيما العالمة األلباين 

أنه على : ما مفاده( لقاء أيب احلسن املأريب مع األلباين ) سؤال يف شريط إليه فقد ُوّجه  
الرغم من موقف فضيلة الشيخني ربيع بن هادي املدخلي ومقبل بن هادي الوادعي يف 
جماهدة البدع واألقوال املنحرفة، يشكك بعض الشباب يف الشيخني أهنما على اْلط 

 السلفي؟

 :-رمحه اهلل تعاىل-جاب فأ

أن سخر هلذه الدعوة الصاحلة القائمة على الكتاب  -عز وجل-حنن بال شك حنمد اهلل ))
والسنة على منهج السلف الصاحل، دعاة عديدين يف خمتلف البالد اإلسالمية يقومون 
بالفرض الكفائي الذي قل من يقوم به يف العامل اإلسالمي اليوم، فاحلط على هذين 

ني الشيخ ربيع والشيخ مقبل الداعيني إىل الكتاب والسنة، وما كان عليه السلف الشيخ
الصاحل وحماربة الذين خيالفون هذا املنهج الصحيح هو كما ال خيفى على اجلميع إمنا يصدر 

 .إما من جاهل أو صاحب هوى: من أحد رجلني 

ني العلم الصحيح اجلاهل ميكن هدايته ؛ ألنه يظن أنه على شيء من العلم، فإذا تب 
أما صاحب اهلوى فليس لنا إليه سبيل، إال أن يهديه اهلل ـ تبارك وتعاىل ـ فهؤالء .. اهتدى

الذين ينتقدون الشيخني ـ كما ذكرنا ـإما جاهل فُيعّلم، وإما  صاحب هوى فُيستعاذ باهلل من 
 .((إما أن يهديه وإما أن يقصم ظهره -عز وجل-شره، ونطلب من اهلل 
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فأريد أن أقول إن الذي رأيته يف كتابات الشيخ الدكتور ربيع : )) -رمحه اهلل-الشيخ مث قال 
أهنا مفيدة وال أذكر أين رأيت له خطأ، وخروجاً عن املنهج الذي حنن نلتقي معه ويلتقي معنا 

 ((.فيه

بعد كالم  له يف هذه البدعة ( املوازنات بدعة العصر لأللباين)يف شريط  -أيضاً –وقال 
 :رية العص

إن حامل راية اجلرح والتعديل اليوم يف العصر احلاضر وحبق هو أخونا : وباختصار أقول))
الدكتور ربيع، والذين يردون عليه ال يردون عليه بعلم أبداً، والعلم معه، وإن كنت أقول دائماً 

من  وقلت هذا الكالم له هاتفيًا أكثر من مرة أنه لو يتلطف يف أسلوبه يكون أنفع للجمهور
اً، إال الناس سواء كانوا معه أو عليه، أما من حيث العلم فليس هناك جمال لنقد الرجل إطالق

من الشدة يف األسلوب، أما أنه ال يوازن فهذا كالم هزيل جداً  يءما أشرت إليه آنفًا من ش
إما رجل جاهل فينبغي أن يتعلم، وإال رجل مغرض، وهذا ال سبيل : ال يقوله إال أحد رجلني

 ((.لنا عليه إال أن ندعو اهلل له أن يهديه سواء الصراط

وقد : ))عند حديثه عن الغزال املعاصر( 68:ص" )صفة الصالة"يف كتابه  -رمحه اهلل–وقال 
بالرّد عليه، وفّصلوا القول يف حريته  -جزاهم اهلل خرياً –قام كثري من أهل العلم والفضل 

حبنا الدكتور ربيع بن هادي املدخلي يف جمّلة واحنرافه، ومن أحسن ما وقفت عليه رد صا
، ورسالة األخ الفاضل صاحل بن عبدالعزيز بن حممد (2( 11-9:العدد)األفغانية ( اجملاهد)

 (.((.املعيار لعلم الغزال)آل الشيخ املسماة 

العواصم مما يف كتب سيد قطب من " معلقًا على كتايب -رمحه اهلل–وكتب الشيخ األلباين 
 ":القواصم

كل ما رددته على سيد قطب حق وصواب، ومنه يتبني لكل قارئ مسلم على شيء من ))
 .الثقافة اإلسالمية أن سيد قطب مل يكن على معرفة باإلسالم بأصوله وفروعه
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فجزاك اهلل خرياً أيها األخ الربيع على قيامك بواجب البيان والكشف عن جهله واحنرافه عن 
 ((.اإلسالم

 اإلمام كلمة حق"هادات من العالمة األلباين عليٌّ احلليب يف كتابه وقد ّْلص هذه الش
ذلكم الكتاب الذي ألّفه يف عام ( 42-46ص)، و(39ص" )قطب سيد يف األلباين

 (. هـ1426)

 :ففي النص األول

شهادة العالمة األلباين لربيع ومقبل بأهنما داعيان إىل الكتاب والسنة، وما كان عليه  -أ
 .وحياربان الذين خيالفون املنهج الصحيح السلف الصاحل،

وصف من حيارهبما بأنه إما جاهل أو صاحب هوى، وهذان الوصفان موجودان يف  -ب
 .خصوم ربيع ومقبل

ومها ينطبقان على احلليب وحزبه خصوم ربيع وإخوانه، فهم ما بني جاهل أو صاحب هوى، 
ويُطلب من اهلل أن يهديه، أو  واجلاهل يعلم، وأما صاحب اهلوى فيستعاذ باهلل من شره،

 .يقصم ظهره

فهل يقبل احلليب وحزبه هذه الشهادة لربيع وعلى خصومه السابقني ومن هم شر منهم من 
 الالحقني؟

 :وفي النص الثاني

 .يشهد العالمة األلباين أن الذي رآه يف كتابات ربيع أهنا مفيدة -أ

 .وال يذكر أنه رأى لربيع خطأً  -ب
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خروجًا عن املنهج الذي يلتقي فيه هو وربيع، واملنهج الذي جيمعنا ونلتقي وال رأى له  -جـ
 .فيه هو منهج الكتاب والسنة ومنهج السلف الصاحل

 .ومهما تسرت احلليب باسم األلباين فإنه ضد منهجه، ويرفض شهاداته الصادعة باحلق

 :وفي النص الثالث

عديل اليوم يف العصر احلاضر وحبق هو يشهد العالمة األلباين أن حامل راية اجلرح والت -أ
 .أخوه الدكتور ربيع

 .وأن الذين يردون عليه ال يردون عليه بعلم أبداً  -ب

 .واحلليب وحزبه من هذا النمط، بل أسوأ، فهم ال يردون بعلم أبداً ومن باب أوىل 

 .والعلم معه أي مع ربيع -جـ

 اخل...أنه يأخذ على ربيع الشدة -د

 ".من حيث العلم فليس هناك جمال لنقد الرجل إطالقاً  أما : "ويقول -هـ

واحلليب وحزبه ينتقدون ربيعًا من حيث العلم، فبئس النقد الكاذب، وبئست املعارضات 
 .للعلماء وشهاداهتم

 .هزيل جداً  حكمه على أهل املوازنات بأن كالمهم -و

ع بأنه متناقض وبأنه بعيد وأشد هزااًل من كالم هؤالء أراجيف احلليب وحزبه اجلهلة على ربي 
 اخل ...املؤصلني رسوخعن 

 (.َزُهوقًا َكانَ  اْلَباِطلَ  ِإنَّ  اْلَباِطلُ  َوَزَهقَ  احلَْق   َجاءَ  َوُقلْ : )قال تعاىل
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فأنت وحزبك جلهلكم وضاللكم البعيد وعداوتكم للحق وأهله تريدون إسقاط 
على حب احلق واحرتامه وبغض هؤالء األئمة وإسقاط شهاداهتم الصحيحة الصادقة القائمة 

 .املتكررة الصادعة باحلق -رمحه اهلل-الباطل وازدرائه، وال سيما شهادات العالمة األلباين 

ومن املستنكر جدًا أنه ملا ذهب هؤالء األئمة الكبار وضع احلليب اجلاهل الضال 
دافع نفسه يف مكانتهم، لكنه املسكني صار على عكسهم يزكي أهل الضالل والبدع، وي

عنهم حىت وصل به اجلهل والضالل إىل أن يزكي طوائف الضالل كالروافض واْلوارج ودعاة 
 .وحدة األديان منهم

ويف املقابل حيارب أهل احلق أشد احلرب، ويطعن فيهم ويرميهم بالغلو والتشدد   
 .وخمالفة األصول

م السلفية، بل  يغريوا منهجهم السلفي وأصوهلمل -وهلل احلمد- مع أن ربيعًا وإخوانه
ما زادوا إال ثباتًا عليها ومتسكًا هبا وسريًا عليها، ولكن احلليب وحزبه هم الذين غريوا وتغريوا 
عن ما كانوا يتظاهرون به أمام كبار العلماء، وظهروا على حقيقتهم اليت كانوا خيفوهنا، فإن 

ج السلفي فإن أعمالكم إذا فرضنا أنكم كنتم يف عهد العلماء على املنه: أنكروا هذا، قلنا
لتدينكم بأنكم  بعد ذهاهبم وتأصيالتكم املضادة ملنهج السلف ودفاعكم عن أهل الضالل

 .قد انقلبتم على أعقابكم عن املنهج السلفي وأصوله انقالباً ال تلحقون فيه

 .نسأل اهلل العفو والعافية من أدواء أهل الضالل والفنت

 .وصحبه وسلم تسليماً كثرياً  وصلى اهلل على نبينا حممد وعلى آله

 كتبه

 ربيع بن هادي عمري املدخلي


